
DE PORTRETTEN VAN 

JORIS DE CAULLERY 

DOOR 

DR. A. BREDIUS. 

EEDS elders 1) deelde ik iets mede over de portretten van dezen ' 

zeeheld, die o. a. gezagvoerder van het schip "Utrecht" met 30. 
stukken was, en zich in 1658 "manhaft" gedroeg onder den 

Lt. Admiraal VAN WASSENAER. 2) Hij vestigde zich later te 

's-Gravenhage en werd eerzaam wijnkooper! Sic transit...... ! 

Hier laat ik de merkwaardige acten volgen, waaruit blijkt, hoe dikwijls 
deze heer zich liet uitschilderen, en vraag nog eens : Zou het portret, vroeger 

bij Jhr.' J. H. J. QUARLES VAN UFFORD, thans, volgens den Chicago Times in 

het bezit van MR. YERKES (te Chicago?) en in 1632 door REMBRANDT geschilderd, 
niet het conterfeitsel van JORIS DE CAULLERY zijn ? Het is het eenige mij bekende 

portret van REMBRANDT van iemand met een roer in de hand. 

16 Juni 1654 transporteert de Edele Manhafte JORIS DE CAULLERY, 
. Cappiteijn te water ten dienste deser landen, de navolgende conterfeytsels: 

Aen zijn soon JOIiANNES DE CAULLERY zijn comparants conterfeijtsel 
. gedaen bij POUWELS LESIRE, 

J) O. a, in Oud-Hollaazd V. p. 51. " _ 
2) BRAND. Leven van DE RUYTER, p. 99, 1 55 enz. , 
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. Aen zijn soon LAMBERT DE CAULLERY zijn compts, conterfeijtsel in 

zijn jonckheijt gedaen, geschildert bij MR. MOYSES VUYTTENBROECK, 
' 

Aen zijn soon PHILIPPE zijn compts, conterfeijtsel alsmede zijn overleden 

huysvrouwen conterfeijtsel, beijde gedaen bij MR. LoUYS QUEBORN. 
. Aen zijn soon JORIS DE CAULLERY zijn compts, conterfeijtsel alsmede 

zijn overleden huysvrouwen conterfeijtsel, beijde gedaen bij MR. ANTHONY 

VAN DIJCK, 
Aen zijn dochter MARYA DE CAULLERY het conterfeytsel van haer 

moeder gedaen by MR. JAN LIEVENSZ, 

Aen zijn dochter JOSYNA DE CAULLERY het conterfeytsel van hem 
" 

comparant Y7zet fiet roer in de hant gedaen bij MR. REMBRANT, 
. Ende aen zijn dochter SARAH DE CAULLERY het conterfeytsel van hem 

comparant zoo groot als het leven, gedaen bij MR. JAN LIEVENSZ ........ 

alles in minderingh vant geene zijne voorz. kinderen op hem comparant 
hebben te pretenderen. 

30 Augustus 1661 maakt de E. Manhafte enz. JORIS DE GAULLERY enz. 

zijn testament. Hierin worden de bovengenoemde portretten weer geciteerd, 
maar met dezen variant: . 

Het conterfeytsel van hem Heere comparant esz het conterfeytsel van 

, zijnen soon ?olaa?z de Caullery, beyde bf Reiizbraitt van Rhij1Z geschildert. 

. Voorts eensluidend met het bovenstaande. Th, van Smiete?a, 

den Haag,. ) 


